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Ir vėl ta dargana!
Ir vėl tie lapkričio drėgni, šėmi
rūkai!
Ir vėl širdis migloto liūdesio
pilna,
Kad taip toli
Tu giedrą džiaugsmą palikai:
Tačiau nesižvalgyk
Atgal į saulėtus vaizdus.
Dar vienąsyk
Būk šaltas, kietas
Ir rūstus.
Nesižvalgyk atgalios
Į tai,
Ko šiandien nematai.
Daugiau tavęs nebevilios
Nei saulės burtai,
Nei žiedai.
Kai sniegas lauką užpustys
Ir ledas vandenis užties,
Tu būsi vienišas svetys
Trumpos dienos,
Ilgo nakties.
Vincas Mykolaitis-Putinas

Vizitas Turkijoje
Mažeikių politechnikos mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Leonardo da Vinci
programos mobilumo projekte „Profesinio
mokymo kokybės didinimas, susipažįstant
su kompetencijų matavimu ir vertinimu Europos šalyse” Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013LT-0921. Šio projekto koordinatorius - VšĮ

Šiame numeryje:
2 p. Amatų šventė; renginiai.
3 p. Verslumo savaitė.
4 p. Karjeros dienos.

LAPKRIČIO MĖNESIO ŠVENTĖS
IR ATMINTINOS DATOS
11 d. – Šv. Martynas, Paskutinė rudens šventė
14 d. – Pasaulinė diabeto diena
Karaliaus Mindaugo žūties diena
15 d. – Švč. Aušros Vartų Marijos,
Gailestingumo Motinos, diena
16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena
17 d. – Tarptautinė studentų diena
18 d. – Latvijos nepriklausomybės diena
21 d. – Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena
Pasaulinė filosofijos diena (švenčiama trečiąjį
lapkričio mėn. ketvirtadienį)
23 d. – Šv. Klemensas, Žvejų diena
Lietuvos karių diena
25 d. – Šv. Kotryna, Senbernių diena
Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena
26 d. – Šv. Silvestras

Telšių regioninis profesinio mokymo centras.
Rugsėjo pabaigoje mokyklos direktorė
Vida Lumpickienė bei Viekšnių skyriaus
vedėja Tatjana Kinčinienė dalyvavo projekto
vizite Turkijoje. Vizite taip pat dalyvavo dar
šešios kolegės iš VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos. Pagrindinis projekto

tikslas - susipažinti su kompetencijų
matavimu ir vertinimu praktinio mokymo
metu, taip didinant profesinio mokymo kokybę Telšių, Mažeikių ir Kuršėnų profesinio
mokymo įstaigose bei Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose.
Vizito metu projekto dalyvių grupė lankėsi penkiose profesinėse mokyklose, įsikūrusiose Antalijos - Alanijos regione. Mokyklose ruošiami turizmo, aptarnavimo, maisto
ir gėrimų, pramogų, informacinių technologijų ir kiti specialistai.
Visose aplankytose profesinėse mokyklose lietuvių delegacija buvo maloniai sutikta. Vyko diskusijos apie profesinio mokymo
kokybę, vertinimą, mokymo programas,
baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus.
Įdomu buvo aptarti abiejų šalių švietimo
sistemos skirtumus. Turkijos mokyklų vadovai ir mokytojai labai domėjosi profesinio
mokymo sistema Lietuvoje. Projekto dalyviai Turkijos mokyklose stebėjo pamokas ir
kitus užsiėmimus, apžiūrėjo kabinetus, gamybines patalpas, kalbėjosi su mokiniais ir
mokytojais.
Vida Lumpickienė,
Tatjana Kinčinienė, projekto dalyvės
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Spalio 26 dieną Mažeikių rajono Sedos miestelyje vyko amatų šventė „Seda 2013“. Renginyje dalyvavo daugiau negu penkiasdešimt amatininkų iš Lietuvos ir kitų šalių - Latvijos, Estijos.
Šventėje dalyvavo ir mūsų mokyklos šokių kolektyvas „Dont
Stop“ (vadovas Robertas Žlibinas). Šokėjai ispanišku pasadobliu
pasveikino visus šventės dalyvius.
Taip pat renginyje dalyvavo politechnikos mokyklos ir Viekšnių skyriaus mokytojai ir mokiniai. Jie amatų kiemeliuose pristatė
mokyklą, supažindino su specialybėmis. Buvo demonstruojami
mokinių darbai, šventės svečiai vaišinami įvairiausiomis gėrybėmis. Mokyklos amatų kiemelis sulaukė didelio susidomėjimo. Kai
kuriems amatų šventės svečiams kaip atminimo dovanėlės buvo
įteikti mokyklos mokinių darbai.
Mokytojai ir mokiniai iš amatų šventės „Seda 2013“ grįžo
pilni malonių įspūdžių.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
Angelė Kontenienė ir Vilma Šiaulienė, profesijos mokytojos

Pirmakursių krikštynos – griežto režimo kolonija

Pirmakursių priesaika

Susitikimas su savanoriais
Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, pirmo kurso mokiniai susitiko su
Mažeikių 306-osios kuopos savanoriais.
Svečiai papasakojo apie savo veiklą, supažindino su tarnyba Lietuvos
savanorių pajėgose. Demonstravo akimirkas iš pratybų, mokymų, kvietė įsijungti į savanorių gretas. Mokiniai turėjo galimybę detaliau susipažinti su
Lietuvos kariuomenės ginkluote.
Renginio pabaigoje mokiniai buvo pakviesti į mokyklos šaudyklą, kur,
susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis, galėjo išbandyti savo akies taiklumą šaudydami automatiniais šautuvais. Taikliausias mokinys - Gintaras Talmontas (SED-27 gr.).

Spalio 10 dieną mokyklos antro ir trečio kurso mokiniai „virto“ ginkluotais policininkais, kareiviais. Jie
„gaudė“ visus į mokyklą atėjusius pirmo kurso mokinius, juos uždarė į „tardymo izoliatorių“ ir įteikė
„kalinio“ skiriamąjį ženklą - lentelę su nusikaltėlio
asmens duomenimis, nuotrauka ir numeriu - bei
kvietimą į „teismo posėdį“, kuris vyko po pamokų
mokyklos aktų salėje.
Po pamokų visi „fuksai“ buvo atvesdinti į „teismo
salę“, kur jiems buvo pateikti kaltinimai dėl netinkamai atliekamų pirmakursių pareigų. „Teisėjai“ Tautvydas Danielius ir Dovilė Pragulbickaitė supažindino su „bylomis“ ir kvietė grupes pasiteisinti - pristatyti kuo įdomiau savo grupę. Kiekviena grupė susimokėjo „duoklę“ – įteikė dovaną krikštatėviams.
Kaltinamieji „fuksai“ turėjo atlaikyti įvairiausius
„teisėjų“ ir „prižiūrėtojų“ siųstus išbandymus. Pagaliau „teisėjai“ nusprendė, kad „kaltinamieji“ savo
kaltę išpirko su kaupu ir pakvieti priimti pirmakursio priesaiką. Pabaigoje visų laukė bendra nuotrau-
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Jau antrus metus mokykloje lapkričio
mėnesio antrąją savaitę vyksta projekto
„Verslumo savaitė“ renginiai. Verslumo
ugdymas skatina mokinius pažinti ne tik
save, bet ir aplinką, kurioje jie gyvena. Projekto sumanytojos ir organizatorės - ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos Erika
Pusvaškė ir Vilma Ramanauskienė.
Visą savaitę mokiniai galėjo dalyvauti
įvairiose veiklose. „Šešėliavimo įmonėje“
diena buvo skirta susipažinti su įmonėmis.
Pažangiausi trečio kurso mokiniai ir juos
lydintys profesijos mokytojai vyko į šias
įmones: UAB „Darstamas“, AB „Axis Industries“, V. Mačernio TŪB „Meškinas“,
UAB „Saurida“, UAB „Taumona“, UAB
„Rudesta“, AB DnB NORD banko Mažeikių
skyrių. Mokiniai susipažino su įmonių veikla, vadovais, karjeros galimybėmis ir reikalingais darbui įgūdžiais. Tai suteikė įdomią
bei neįprastą patirtį, leidžiančią mokiniams
pamatyti ryšį tarp mokyklos ir įmonės. Vė-

liau mokiniai rengė pristatymus apie aplankytas įmones.
Kitą dieną vyko atvira pamoka-paskaita
„Ieškančio darbo atmintinė“. Ją vedė UAB
„Saurida“ personalo direktorė Danguolė
Steponaitienė. Paskaitoje buvo pateiktos
rekomendacijos, kaip parengti gerą gyveni-

- Deividas Grikšas (SED-21 gr.), Andželika
Kontenytė (AP-18 gr.), Eglė Selenytė (AP18 gr.), Andrius Škarovskij (AS-16 gr.),
mo aprašymą, kaip pasiruošti susitikimui su Rūta Vaškytė (AP-18 gr.). O trečio kurso
darbdaviu bei kaip elgtis pokalbio metu.
mokinių komandai - Gytis Lipskis (EM-7
Renginį „Gyvenimo sėkmės
istorijos“ vedė ekonomikos ir
verslo pagrindų mokytoja Erika
Pusvaškė. Savo gyvenimo sėkmės istorijomis dalinosi VšĮ
„Versli Lietuva“ regiono atstovė
Auksė Vizbarienė. Ji papasakojo
apie savo pasiekimus, skatino
mokinius siekti savo tikslų. VšĮ
„Versli karta“ direktorius Irmantas Sujeta supažindino su organizuojamais projektais, renginiais, kurie skatina Mažeikių
rajono jaunimo verslumą. Mokyklos popamokinės veiklos
organizatorius Vaidas Andrijaitis, buvęs mūsų mokyklos mokinys, dalijosi savo darbo patirtimi.
gr.), Gintautas Pagojus (ST-10 gr.), Vaida
Renginyje-žaidime "Protų mūšis" daly- Rimkutė (PO-11 gr.), Deividas Šemeta (STvavo penkios komandos po penkis narius. 10 gr.), Karolis Vilkas (ER-23 gr.). Dalyvių
Verslo
atstovų atsakymus į pateiktas užduotis vertino komikomandai atsto- sija - mokyklos direktorė Vida Lumpickienė,
vavo Mažeikių projektų vadovė Lidija Pocevičienė ir sociaverslininkų aso- linė pedagogė Ineta Grinkevičienė. Žaidime
ciacijos vykdan- "Protų mūšis" nugalėjo mokytojų komanda,
čioji
direktorė jai ir buvo įteiktas pagrindinis prizas - parLaura Janulytė ir duotuvės „Edzaras” čekis. Kitos dalyvių
VšĮ „Versli kar- komandos apdovanotos paguodos prizais.
ta”
direktorius Verslo atstovai savo apdovanojimą skyrė
Irmantas Sujeta. projektų vadovei Lidijai Pocevičienei, kuri
Mokytojų
ko- teisingai atsakė į pateiktą Mažeikių verslimandai - Stasė ninkų asociacijos vykdančiosios direktorės
Čupkovienė,
Lauros Janulytės klausimą.
Snieguolė KiškėBaigiamojo renginio metu I aukšto fojė
nienė, Svetlana Kuzmickytė, Audronė Liu- buvo demonstruojamos vykusių renginių
beznova ir Rimantas Pocevičius. Pirmo kur- nuotraukos.
so mokinių komandai - Justina Jotkaitė (APNuoširdžiai dėkojame Mažeikių versli26 gr.), Augenija Kazlauskaitė (PO-31 gr.), ninkų asociacijai už malonų bendradarbiaviViktorija Novikovaitė (AP-26 gr.), Gintaras mą ir paramą organizuojant šį projektą. Taip
Talmontas (SED-27 gr.), Viktorija Žiaugaitė pat dėkojame įmonėms, kurios sutiko pa(AP-26 gr.). Antro kurso mokinių komandai remti šią verslumo ugdymo idėją: UAB
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Spalio 25 d., prieš pat mokinių
rudens atostogas, Plungės „Saulės“
gimnazija suorganizavo 12 Lietuvos
universitetų, 6 aukštųjų ir 3 profesi-

nių mokyklų atstovų susitikimus su
mokiniais. Tokį renginį ši gimnazija
organizuoja jau treti metai. Šiemet
ugdymą karjerai koordinuojanti specialistė Sigita Juzaitienė pakvietė į

gimnaziją ne tik universitetus ir kolegijas, bet ir profesines mokyklas.
Renginyje dalyvavo trys profesinio
mokymo įstaigos: Klaipėdos laivininkų mokykla, VšĮ Telšių regioninis
profesinio mokymo centras ir Mažeikių politechnikos mokykla.
Susitikimai su mokyklų atstovais
buvo organizuojami paskaitos principu. Paskaitos vyko dviem srautais,
jose dalyvavo devintų ir dešimtų
klasių
mokiniai.
Mažeikių
politechnikos
mokyklą
pristatė keturios profesijos mokytojos. Jų
pasirinktas
pristatymo
metodas praktiniai
profesinio

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 226  el. paštas:
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt

veiklinimo užsiėmimai. Asta Rimkienė interjero apipavidalintojo specialybei pristatyti pasirinko temą
„Vitražai“, Vida Karvauskienė ir Vilma Ramanauskienė supažindino mokinius su apdailininko specialybe ir
dirbo tema „Dekoravimas tinku“, Gėnė–Janina Pavlovienė, atskleisdama
cheminės analizės laboranto specialybės specifiką, mokė mokinius atlikti tyrimus tema „Vandens ir kitų junginių tyrimai“. II kurso mokinys
Laurynas Lukošius, akcentuodamas
staliaus specialybės svarbą, pasirinko
drožybos temą. Visos veiklos sulaukė didžiulio susidomėjimo. Dalyviai
piešė ant stiklo, kūrybiškai tinku dekoravo pieštukines bei kūrė paveikslėlius iš trafaretų. O didžiausio dėmesio sulaukė vandens ir kitų junginių
tyrimai. Tai mokiniams buvo įdomu
ir nauja, tokių laboratorinių darbų per
chemijos pamokas jie dar nebuvo
darę.
Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius, mokytojai ir mokiniai
džiaugėsi mūsų mokyklos pristatymu, profesiniu veiklinimu. Tikimės,
kad užsimezgęs bendradarbiavimas
tęsis.
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